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Loodsnieuws
Jullie hebben vast in de afgelopen dagen ergens
een artikel in de krant gezien over de zoektocht
van de Voedselbank naar een nieuwe loods.
Helaas is die zoektocht nog niet geëindigd. Op het
moment zijn we in onderhandeling en gesprek
met verschillende mogelijkheden. We hopen van
harte dat we snel goed bericht voor jullie hebben!
We melden nu alvast dat de uitgifte van
Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, verplaatst zal
worden naar woensdag 25 mei. Als je als
vrijwilliger op woensdag de 25e niet ingepland
kunt worden, mail dat dan even naar
planning@voedselbankgo.nl. Alissa houdt er dan
rekening mee in de planning.

Vrijwilligerstaken
Zoals de meesten van jullie weten regelt Jan van
der Sluijs tegenwoordig de ritlijsten voor de
chauffeurs. Hij vervult de functie van logistiek
coördinator met verve! Toch zou hij graag zien
dat iemand op termijn deze taak overneemt. Als
er een vrijwilliger is die het leuk lijkt om deze taak
over te nemen, laat het dan weten aan iemand uit
het bestuur. De functieomschrijving voor logistiek
coördinator is als volgt:
• Maakt aan de hand van de vaste rondes en de
binnengekomen telefoontjes over op te halen
producten de dagelijkse ritlijst om alle
producten op te halen of weg te brengen.

Dit gaat in samenwerking met de planner van
de chauffeurs, de loodsbazen voor de
beschikbare koel- en vriesruimte en de
voedselverwerver die leveranciers aanbrengt.
• Draagt zorg voor het in goede staat houden
van de koel/vriesbus en de aanhanger door
storingen op te (laten) lossen en reparaties en
onderhoud in te plannen.
• Onderhoudt contacten met omliggende
voedselbanken voor het uitwisselen van
producten.
Ook als je iemand kent die dit wel zou willen
doen, horen we het graag!
Behalve een nieuwe logistiek coördinator zoeken
we ook versterking voor de werkverdelers. Jan,
Kees en Adrie zijn hierin een ontzettend goed
team. Maar omdat Kees helaas niet meer
ingepland kan worden (gelukkig is hij nog wel
regelmatig in de loods als dat lukt qua energie), is
wat versterking wel fijn. We zijn blij dat Adriaan
Houweling regelmatig werkverdeler kan zijn. Maar
ook dat is niet standaard en daarom zitten we met
name rond vakanties soms nog wel omhoog. Als
één van de vrijwilligers interesse heeft in deze
taak, kun je contact opnemen met Alissa
(vrijwilligers@voedselbankgo.nl / 06-30261148).
De mannen zijn uiteraard ook altijd bereid om uit
te leggen wat ze doen.
Misschien kennen jullie ook nog wel iemand die je
hiervoor geschikt zou vinden en die donderdags
meestal de hele dag beschikbaar is. We staan
open voor suggesties en tips. Bedankt voor het
meedenken alvast!
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Vrijwilligersnieuws

Binnen het bestuur hebben een paar wijzigingen
plaatsgevonden. Sinds de vergadering van 5 april
hoort ook Catolijne Tieleman bij het bestuur. Zij
deed al een hele tijd de planning voor de
chauffeurs. Dat blijft ze doen en daarnaast is
vanaf nu algemeen bestuurslid. We zijn heel blij
dat ze ons komt versterken, hartelijk welkom!

Fijn dat zovelen van jullie de afgelopen tijd
hebben meegeleefd met Kees Tieleman. Helaas
heeft hij te horen gekregen dat de behandelingen
geen effect hebben gehad. Op het moment wordt
hij dus ook niet meer behandeld. Hij voelt zich
over het algemeen gelukkig heel goed, al is hij wel
erg moe. Kees probeert elke week even in de
loods te zijn om te helpen en daar zijn we heel blij
mee. Opnieuw wensen we Kees en zijn vrouw
Sjaan van harte sterkte en al het nodige in deze
zware tijd.

In dezelfde vergadering is besloten dat Alissa
Bakker de secretariële taken van Jan van der Sluijs
over zal nemen. In de komende tijd zal hij deze
taken gaan overdragen. Jan blijft de ritlijsten
voorlopig nog maken en houdt ook het
controleren van aanmeldingen binnen zijn
portefeuille.

Tot slot: als je inmiddels weet welke weken in de
zomer je niet beschikbaar bent voor de
Voedselbank, mail dat dan even naar
planning@voedselbankgo.nl. Alvast bedankt!

Allen een hartelijke groet namens het bestuur,
Cees, Jan, Martin, Catolijne en Alissa

